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 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

 މާލެ،        

 ދިވެހިރާއްޖެ. 

 އާބެހޭ ގަވާއިދު ވީޒާ ބިޒްނަސް 

ން، ތީމަ މިއީ، ރަޖިސްޓްރާރ އޮފް ބިޒްނަސަސް ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ 

ބޫލުކުރާ ވިޔަފާރިއެއް ނުވަތަ މަސައްކަތެއް ގަރަޖިސްޓްރާރ އޮފް ބިޒްނަސަސް 

ޓަކައި، އަދި ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހެއްގެ ގޮތުގައި ނޫން  ކުރުމަށް

ގޮތަކަށް އަންނަ ބިދޭސީއަކަށް ިބޒްނަސް ވީޒާ ދޫކުރުމާއި، އެ ވީޒާގެ މުއްދަތު 

ގުޅޭ އެންމެހައި އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅައި  ލުކުރުމާޠިވީޒާ ބާ، އިތުރުކުރުމާއި

 ފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.ވައިލައިޓަކައި އެކުލަ ބަޔާންކުރުމަށް

 ތަޢާރަފާއި ނަން  .1 (ހ)

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަްނ  2007/1މި ގަވާއިދަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ރަޖިސްޓްރާރ އޮފް ލިބިެގން  ަވނަ މާއްދާގެ (ޅ) އިން ބާރު 9ގެ  )ޤާނޫނު

 ގަވާއިދެކެވެ.  އިފައިވާޒްނަސަސް ހަދަބި

   (ށ)

   (ނ) "ބިޒްނަސް ވީޒާއާބެހޭ ގަވާއިދު" އެވެ. ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ

ބޫލުކުރާ ވިޔަފާރިއެއް ގަދަކީ، ރަޖިސްޓްރާރ އޮފް ބިޒްނަސަސް ގުސަމި ގަވާއިދުގެ މަ

އަދާކުރާ މީހެއްގެ  ޓަކައި، އަދި ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ  ނުވަތަ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް

ގޮތުގައި ނޫން ގޮތަކަށް އަްނނަ ބިދޭސީއަކަށް ވަކި މުއްދަތަކަށް ރާއްޖޭގައި ހުރުމުގެ 

 ކަނޑައެޅުމެވެ.އުސޫލުތައް ހުއްދަ ދިނުމުގައި ނުވަތަ ވީޒާ ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ 

 ދު ުގސަމަ .2

       ،ރަޖިސްޓްރާރ އޮފް ބިޒްނަސަސް ދޫކުރާ ހުއްދައިގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް

   ދޫކުރުމާއި،ވީޒާ ކާ ނުލައި ބިޒްނަސް ޠަމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އިތުރު ޝަރު

ލުކުރުމުގެ އެންމެހަިއ ކަންކަން ޠިއެ ވީޒާގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާއި، ވީޒާ ބާ

 ،ންތީގޮުތގެ މަ ކޮށްފައިވާމި ަގވާއިދުގައި ބަޔާން ،ކުރާނީ ޛުހިންގައި ތަންފީ

 ކޮންޓްރޯލަރ އޮފް އިމިގްރޭޝަންއެވެ. 

 ުކރާނެ ފަރާތް ޛުގަާވިއދު ތަންފީ .3 (ހ)
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ނަމަވެސް، ޤާނޫނު ނަންބަރު  އޮތް މި ގަވާއިދުގައި ވަކި ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި

ަވނަ މާއްދާގައި  8ގެ  )(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަން ޤާނޫނު  2007/1

ބިޒްނަސް ވީޒާ ދޫނުކުރުމުގެ  ،ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކޮށްފައިވާބަޔާން

 އިޚްތިޔާރު، ކޮންޓްރޯލަރ އޮފް އިމިގްރޭޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

   (ށ)

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ، ބިޒްނަސް ވީޒާއަށް ބިދޭސީ ފަރާތުގެ ނަމުގައި އެދެވޭނީ

  ،ބިދޭސީއަކީ  ން ބޭުނންވާ ނައިންވެސްޓުކުރުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށް ރާއްޖެ އަން

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާަތކާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވިޔަފާރިއެއް ނުވަތަ 

 މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އަންނަ ބިދޭސީއަކަށް ވާނަމައެވެ.

ބިޒްަނސް ވީާޒއަށް ެއެދވޭނެ  .4

 ފަރާތްތައް 

ާޤނޫނު) ގެ ދަށުްނ  (ދިވެިހރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ 96/10ޤާނޫނު ަނންބަރު 

 .ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ކުންފުނިތައް 

   (ހ)

(ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ޤާޫނނު) ގެ ދަށުްނ  2011/13ޤާނޫނު ަނންބަރު 

 .ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޕާޓްނަރޝިޕްތައް

   (ށ)

(ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން  2007/3ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 .ސޮސައިޓީތައް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ކޯޕަރޭޓިވް

   (ނ)

(އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު) ގެ  2014/19ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 .ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިތައް

   (ރ)

   (ބ) .ފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާތައްދައިވަކި ޤާނޫނަކުން އުފައް

   (ޅ) މުއައްސަސާތައް.ލަތުގެ އުސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި ދަ

ގައިވާ  1އިދުގެ ޖަދުވަލު ވާބިޒްނަސް ވީޒާއަށް އެދޭ ބިޭދސީ ފަރާތުން، މި ގަ

 ގެ ނިޔަލަށް (ކ)  ފެށިގެން އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކު، މި މާއްދާގެ (ހ) އިން

 ންވާނެވެ. ޅާބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ުހށަހަ

ބިޒްަނސް ވީާޒއަށް ެއދޭ ފަރާތުން  .5

 ްނޖެހޭ މަޢުލޫާމތު ޅާހުށަހަ

 ގެ ނިޔަލަށް(ރ)  ފެށިގެން ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އިން 4އިދުގެ ވާމި ގަ

އެކު ވިަޔފާރިއާބެހޭ މަޝްވަރާތައް ކުރުަމްށ އެދޭކަން ތަކާބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާ

، ނަމަ، އެ ކުންފުންޏެއްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަންގައި، ކުންފުންޏެއް

އެ ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ މެނޭޖިންގ ޕާޓްނަރ، ކޯޕަރޭޓިވް  ނަމަ، ޕާޓްނަރޝިޕެއް

އެ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއްގެ ޗެއަރޕަރސަން ނުވަަތ ، ނަމަ ސޮސައިޓީއެއް

   (ހ)
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ލުވެރިޔާގެ އޫނަމަ، އެ ވިޔަފާރިއެއްގެ މަސް  އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިއެއް

 ކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއް.ސޮއި

ބިދޭސީއެއް ގެނައުމަށް އެދޭ ފަރާތަކީ، ޤާނޫނަކުްނ ވަކި މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް 

ލު ފުސީނަމަ، އެ މަސައްކަތުގެ ތަ ފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާއެއްދައިރާއްޖޭގައި އުފައް

 ކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއް.އިއެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ރައީސް ސޮ، ފައިހިމަނައި

   (ށ)

ރުކާރުގެ ވަކި މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ބިދޭސީއެއް ގެނައުމަށް އެދޭ ފަރާތަކީ ސަ

ނަމަ، އެ މަސައްކަތުގެ  ލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްއުދަނުވަތަ  އެއް ނަމަ،އިދާރާ

ކޮށްފައިވާ އިއެ އިދާރާއެއްގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތަކުން ސޮ ، ފައިލު ހިމަނައިފުސީތަ

 ލިޔުމެއް. 

   (ނ)

ދީފައިވާ  އިންޝުއަރަންސްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ލައިސަންސް ޖޭގައިދިވެހިރާއް

ބޭރުންވިޔަސް އެފަދަ ފަރާތަކުން  ޖެއިންނުވަތަ ދިވެހިރާއް ފަރާތަކުން 

ދޫކޮށްފައިވާ ހެލްތް އެންޑް ޓްރެވަލް އިންޝުއަރަންސް ޕޮލިސީގެ ކޮޕީ 

 (ނޮޓަރައިޒްކޮށްފައި)

   (ރ)

ތައް ފުރިހަމަވާކަމަށް ޠުޝަރު ކޮށްފައިވާމާއްދާގައި ބަޔާން 8މި ގަވާއިދުގެ 

ފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައިވާ، މި ގަވާއިދުގެ ބަޔާންކޮށް، ރާއްޖެ އައުމަށް އެދޭ 

 ގައިވާ ޑިކްލަރޭޝަން. 2ޖަދުވަލު 

   (ބ)

ބޫލުކުރާ މިންގަނޑަްށ ފެތޭގޮތަްށ ގަމޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން ފޮޓޯ 

(އެކެއް) ފޮޓޯގެ  1ނުވާ  ދުވަސް(ތިނެްއ) މަސް 3ފައިވާ، ނެގިތާ ގައިނަ

 .ކޮޕީ ޓްސޮފް

   (ޅ)

(ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ ުމއްދަތު އޮތް   6މަދުވެގެން  އެއްގެބިދޭސީއެ 

 .ޕާސްޕޯޓުގެ ޑޭޓާޕޭޖުގެ ކުލަ ކޮޕީ

   (ކ)

ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ  ގެ ނިޔަލަށް(ކ) ފެށިގެން މި މާއްދާގެ (ހ) އިން 

އިތުރުން، ބިޒްނަސް ވީޒާއަށް އެދޭ ބިދޭސީ މީހާގެ މާލީ ޤާބިލުކަން 

ޓަކައި،  ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް އެދިއްޖެނަމަ، މާލީ ޤާބިލުކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް

 (ނޮޓަރައިޒްކޮށްފައި) .ކަމާބެހޭ ފަރާތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއް

   (އ)

ކޮންމެ  ،ކުރެވޭނީ، އެ ވީޒާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށްބިޒްނަސް ވީޒާ ދޫ

(ނުވަިދހަ) ދުވަާހ  90(ތިރީސް) ދުވަހާއި  30މީލާދީ އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި، 

 ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށެވެ. 

 ބިޒްަނސް ވީާޒގެ ުމއްދަތު  .6 (ހ)
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ހުއްދައިގެ  ،ބިޒްނަސް ވީޒާގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނަމަ

ކުރުމަށް ރުމުއްދަތު އިތު ،ންރިކު ހުގެ(ދިހައެއް) ދުވަ 10އްދަތު ހަމަވުމުގެ މު

 ންވާނެއެވެ.ޅާހުށަހަ

   (ށ)

(ބާރަ)  12 ،ން މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދެވޭނީ ތީގޮތުގެ މަ  މި މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ

 ދުވަހަށްވުރެ ިއތުރުނުވާނެ (ނުވަދިަހ)  90ތެރޭގައި،  މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތެއްގެ

 (ތިރީސް) ދުވަހަށެވެ. 30ދޭ ކޮންެމ ފަހަރަކު  ހުއްދަ ،ންތީގޮތުގެ މަ

   (ނ)

ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ،ބިޒްނަސް ވީޒާގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި، ވީޒާ ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުން 

ވަނަ  8 މާއްދާއާއިވަނަ  7ގެ  )(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަން ޤާނޫނު 2007/1

ހިނދަުކ، ރާއްޖެ އައުމާއި ރާއްޖެއިން ފުރުމުގައި އެއްވެސް  ހައިމާއްދާއާ ޚިލާފުނުވާ

 ންނާނެއެވެ. ނޯހުރަހެއް 

ބިޒްަނސް ވީާޒގެ ުމއްދަުތަގއި  .7

ރާްއޖެއަށް އަުއމާއި ާރްއޖެއިން 

 ފުރުން 

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ބިޒްނަސް ވީޒާގައި ރާއްޖެ އައުމަށް އެދޭ ފަރާތެއްގެ ކިބައިގައި 

ެވސް ފުރިހަމަވެފައި  ހުރިހާ ވަގުތެއްގައި ،ަތއްޠު ންމު ޝަރުއާއަންނަނިވި 

 ންޖެޭހނެއެވެ. ނާހުން

ބިޒްަނސް ވީޒާ ދޫކުރާ މީެހްއގެ  .8

ްނމު އާކިބަިއގައި ހުްނނަންެޖހޭ 

 ތައް ޠުޝަރު

(ދިެވހިރާއްޖޭގެ  2007/1ބިޒްނަސް ވީޒާއަށް ހުށަހަޅާއިރު، ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

އެހެން  ކޮށްފައިވާމާއްދާގައި ބަޔާންވަނަ  9ގެ  )އިމިގްރޭޝަން ޤާނޫނު

 އެއްވެސް ވީޒާއެއް އޮތް މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން. 

   (ހ)

   (ށ) ކުށެއް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން. އީއެއްވެސް ޤައުމެއްގައި ޖިނާ

ޤީޤެއް އެ މީހެއްގެ ޙުފައި ނުވަތަ ތަލައިއެއްވެސް ކުށަކާ ގުޅިގެން ދަޢުވާއެއް އުފު

 ދާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން.ގެންގަމުންމައްޗަށް ހިން

   (ނ)

ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލައެއް ނުވަތަ އެ ބާވަތުގެ އެހެން މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން 

 އެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ކުށެއް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން.

   (ރ)

މައްސަލައެއްގައި ނުވަތަ އެ ބާވަތުގެ އެހެން މައްސަލައެއްގައި  ގެ ގެވެށި އަނިޔާ

 މުރެއް ރައްދުކުރެވިފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން.އަ

   (ބ)

ގެވެށި އަނިޔާ ނުވަތަ އެ ބާަވތުގެ އެހެން ޓަކަިއ،  މާޔަތަށްޙިއެހެން މީހެއްގެ 

 ށްެހއްގެ މައްޗަމައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ޓްރައިބިއުނަލަކުން ނުވަތަ ޯކޓަކުން އެ މީ

 މުރެއް ނެރެފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން.އައެއްވެސް 

   (ޅ)

   (ކ) ވުން. ހުރި މީހަކު ކަމުގައި ބުއްދި ސަލާމަތުން
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މުރެއް ނެރެފައިވާ މީހަކު އައިންޓަރޕޮލްގެ ނޯޓިހެއް ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރުމުގެ 

 ކަމުގައި ނުވުން.

   (އ)

   (ވ) ޑީޕޯޓުކޮށްފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން.ދިވެހިރާއްޖެއިން 

ޖިންސީ ކުށެއް، ނުވަަތ އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ ކުށެއް ސާބިތުެވަފއިވާ މީހަކު 

 ކަމުގައި ނުވުން.

   (މ)

ނުވަތަ މަނީ ލޯްނޑަރކުރުމުގެ  ނުގެ ޢަމަލެއްކުށެއް ނުވަތަ ކޮރަޕްޝަ  އީޖިނާ

އެފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގި ގްރޫޕަކަށް ނިސްބަތްވާ  މާިއ،ޢަމަލެއް ހިންގައިފައި ނުވު

 މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން.

   (ފ)

މީހަކު ރާއްޖޭގައި  މީހަކު ނިސްބަތްވާ ޤައުމު ނުވަތަ އެ ބިދޭސީމީހާ، އެ

ބިޒްނަސް ވީޒާގައި ރާއްޖެ ، ފައިވާ ތަނަކީޅައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކަނޑައަ

ރުމަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން ސެކިއުރިީޓ ސްކްރީން ކު ންގެއަންނަ ބިދޭސީ

 ،ނުވަތަ ަތނެއް ނަމަނަމަ، މެއް އުޤަނުވަތަ ، ނަމަ ފައިވާ މީހެއްޅައިކަނޑައަ

ވީޒާ ދޫކުރެވޭނީ، ސެކިއުރިޓީ ސްކްރީނިންގ  ބިޒްނަސް އަކަށްއެ ބިދޭސީ

 ފުރިހަމަ ކުރުމުންނެވެ.

   (ދ)

      ގެ  )(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަން ޤާނޫނު 2007/1ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

ރާއްޖެ އެތެރެވުމުގެ ުހއްދަ ނެތް  ،ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ 8

 ގިންތީތަކުގައި ހިމެނިފައިވާ މީހަަކށް ނުވުން.

   (ތ)

ބިޒްނަސް ވީޒާ އެޕްލިކޭޝަން ފުރިހަމަވީކަމަށް ބަާލނީ، ެއޕްލިކޭޝަން ފޯމާއި، 

މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތު އޮތް (ހައެއް)  6ބިދޭސީ ފަރާތުގެ މަދުވެގެން  ނާއި،ޑިކްލަރޭޝަ

އިން ޢާބިޒްނަސް ޕޯޓަލްގެ ޒަރީ ،ގެ ކުލަ ކޮޕީސަފުހާޕާސްޕޯޓުގެ ބަޔޯޑޭޓާ ހިމެނޭ 

   މިނިސްޓްރީއަށް ލިބުމުްނނެވެ. އަދި ފުރިހަމަ އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާ ކޮންމެ 

ށް ބިޒްނަސް ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮ ،ވެސް އެޕްލިކޭޝަން ރިފަރަންސް ނަންބަރެއް ފަރާތަކަށް

 ފޮނުވޭނެއެވެ.

 އެޕްލިކޭޝަން ފުރިަހމަުވން  .9

ހަމައެކަިނ ، ބިޒްނަސް ވީޒާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ބަލައިގަންާނނީ

http://business.egov.mv .ެބިޒްނަސް ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށެވ 

 އެޕްލިކޭޝަން ބަަލއިގަުތން  .10

ނަސް ވީޒާއަށް އެދޭ ފަރާތުން މާއްދާގެ ދަށުން ބިޒްވަނަ  5މި ގަވާއިދުގެ 

ތަކުގައި، އެޕްލިޭކޝަން ބަލައިަގންނަާތ ންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަވާ ހާލަތް ރަފުރިހަމަކު

(ދިހައެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ބިޒްނަސް ވީޒާ  10

ފުރިަހމަވާ ފަާރތްތަކަށް  ޠުޝަރު .11

 ބިޒްަނސް ވީޒާ ދޫކުރުން 

http://business.egov.mv/
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ކޮންޓްރޯލަރ އޮފް  ،މުން، ބިދޭސީ ފަރާތަށް ވީޒާ ދޫކުރާނީދިނުހުއްދަ 

 .އިމިގްރޭޝަންއެވެ

ތަުކން ހާލަތެްއ މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، ބިޒްނަސް ވީޒާ ދޫކޮށްފައިވާ އަންނަނިވި ހާލަތް

 ލު ކުރެވޭނެއެެވ.ޠިފަރާތުގެ ވީޒާ ބާ

 ލުކުރުން ޠިބިޒްަނސް ވީޒާ ބާ .12

      (ހައެއް) މަސްދުވަހުެގ ތެރޭގައި،  6ބިޒްނަސް ވީޒާގެ ހުއްދަ ދޫކުރާތާ 

 އެ ހުއްދައިގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެވެފައި ނުވުން.

   (ހ)

ގައި ޞައްޙަ ނޫން ނުބިޒްނަސް ވީޒާ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހެޅި އެޕްލިކޭޝަ

 މަޢުލޫމާތު ހުރިކަން އެނގުން.  

   (ށ)

ނުހިމެޭނ  އިއި ކަންކަން ފިޔަވައި، ހުއްދައިގަވީޒާގައި ކުރުމަށް އަބިޒްނަސް 

 ކަމެއް ކުރުން.

   (ނ)

ކުށެއް  އީބިޒްނަސް ވީޒާ ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް ޖިނާ

 ސާބިތުވެފައިވުން.

   (ރ)

   )ބ( ބިޒްނަސް ވީޒާގައި ހުރި މީހަކު، ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުން.

ލަތެްއ މެދުވެރިވެގެން، ހާފަދަ ކޮށްފައިވާ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން 12ގަވާއިދުގެ މި 

ލުކުރެވޭ ފަރާތަކަށް، އަލުން ބިޒްނަސް ވީޒާއަށް އެދި ހުށަހެޅޭނީ، ޠިބިޒްނަސް ވީޒާ ބާ

 (ފަހެއް) އަހަރު ފަހުންނެވެ. 5

ލުކޮށްފަިއވާ ޠިބިޒްަނސް ވީޒާ ބާ .13

މީހުންނަށް އަލުން ބިްޒނަސް ީވޒާ 

 ކުރުން ދޫ

ފަދަ ހާލަތެއްަގއި، ބިޒްނަސް ވީޒާ ކޮށްފައިވާ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން 12މި ގަވާއިދުގެ 

ވީސް) ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި، އެ ފަރާތަކަށް އު(ސަ 24ލުކުރުމަށް ނިންމާތާ، ޠިހުއްދަ ބާ

ލުކުރުމަށް ކޮންޓްރޯލަރ އޮފް އިމިގްރޭޝަންއަށް ޠިދޫކޮށްފައިވާ ވީޒާ ބާ

 ންވާނެއެވެ. ގާއަން

ބިޒްަނސް ވީޒާ ުހއްދަ  .14

 ލުކުރުުމގެ ނަތީޖާ ޠިބާ

(ތިނެއް) މަސްދުވަހަކަށް،  3ބިޒްނަސް ވީޒާ ދޫކުރެވޭނީ، ބިޒްަނސް ވީޒާ ދޫކުރާ ކޮންމެ 

                      ބިޒްނަސް ވީާޒ ފީގެ ގޮތުގައި، ށްނުވަތަ އެ މުއްދަތުން ބަޔަކަ

ރިފަންޑަބަްލ -(ހަތްސަތޭކަ ފަންސާސް) ރުފިޔާ ދެއްކުމުންނެވެ. މި ފީއަކީ، ނޮން 750/-

 ފީއެކެވެ. 

 ބިޒްަނސް ވީޒާ ފީ  .15

ޓަކައި،  ން ފަށާއިރު، ވިޔަފާރީގެ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށްރާމި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކު

ލެއް ސޫ ޚާއްޞަ އުއެއްވެސް ޤައުމަކާއެކު، ބިޒްނަސް ވީޒާ ދޫކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ

 ލަތުަތއް ހާއިސްިތސްނާ  .16
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ލުތަކެއްގެ ދަށުން ޢަމަލުުކރުމަށް މި ގަވާއިދު ސޫފައިވާނަމަ، އެފަދަ އުޅައިކަނޑައަ

 ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.  

      ޤާނޫުނ ނަންބަރު ބިޒްނަސް ވީޒާގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ފަހުން ނުވަތަ 

ަވނަ މާއްދާގެ  21ގެ ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަންގެ ޤާނޫނު( 2007/1

ފަހުން، އެ ބިދޭސީއަކު ރާއްޖޭގައި ހުރުމަކީ ނުވަތަ  ލުކުރާޠިދަށުން ހުއްދަ ބާ

 ދަށުން ކުެށކެވެ. ގެ ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)  33ޤާޫނނުގެ އެ ބެހެއްޓުމަކީ، 

 ފިޔަވަޅު އެޅުން  .17 (ހ)

     ފަދަ ކުށެއް ކުރީ  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 17މި ގަވާއިދުގެ 

(ދިެވހިރާއްޖޭގެ  2007/1ޤާޫނނު ނަންބަރު  ،ދިވެހި ރައްޔިތަކު ނަމަ

ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަުށން އަދަބު  33ގެ  )އިމިގްރޭޝަން ޤާނޫނު

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ނަމަ ކަނޑައެޅޭނެއެވެ. އަދި މިފަދަ ކުށެއް ކުރީ ބިދޭސީއަކު 

   ވަަނ މާއްދާގެ 33ގެ  )(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަން ޤާނޫނު 2007/1

 (ނ) ގެ ދަށުން އަަދބު ކަނޑައެޅޭނެއެވެ.

   (ށ)

މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަކާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ މި ގަވާއިދުން 

ދުތައް ހާސިލުވިޔަނުދިނުމުގެ ގޮތުން ޢަމަލެްއ ގުސަހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ މަ

ވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަން (ދި 2007/1ާޤނޫނު ަނންބަރު  ،ކޮށްފިނަމަ

 ފައިވާ އަދަބުޅައިކަމަކަށް ކަނޑައަ ން އެތީމަ ގައިވާ ގޮތެއްގެ) ޤާނޫނު

 ދެވޭނެއެވެ. 

   (ނ)

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2007/1ން ފަާށއިރު، ޤާނޫނު ނަްނބަރު ރާމި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކު

ވެސް  ގެ ދަުށން ދޫކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ބިޒްަނސް ވީޒާއެއް )އިމިގްރޭޝަން ޤާނޫނު

ން އެދޭ ނަމަ، ރައެ ވީޒާ ދޫކުރި މުއްދަތަށެވެ. އަދި އެ މުއްދަތު އިތުރުކު ،ދެމިއޮންނާނީ

ްނ، މި ގަވާއިދުގައި ރި) ދުަވހުގެ ކުއެއް(ދިހަ 10ބިޒްނަސް ވީޒާގެ މުއްދަތު ހަމަވުުމގެ 

ނަސް ވީޒާއަށް އެިދ، މިނިސްޓްރީއަށް ްނ ބިޒްތީގޮތުެގ މަ ކޮށްފައިވާބަޔާން

 ންވާނެއެވެ. ޅާހުށަހަ

 އިންިތޤާލީ އިންތިާޒމުަތއް  .18

މި ގަވާއިދު ން ފަށާނީ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ރާމަލުކުޢަމި ގަވާއިދަށް 

 ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެެވ.   

 ން ފެށުން ރާމަލުކުޢަގަާވިއދަށް  .19

ޒެއް ނުވަތަ އިބާރާތެއް ބޭނުންކޮްށފައިވާ ގޮތުން ކަނޑައެޅިގެން ފުމި ގަވާއިދުގައި ލަ

 ޒުތަކާއި ިއބާރާތްތަކަށް ދީފައިފުހިނދަކު، އަންނަނިވި ލަ ހައިއެހެން މާނައެއް ދޭހަނުވާ

 ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.  ޒުތަކާއި އިބާރާްތތަކާ ގުޅިގެންފުނީ، އެ ލައެވަ

 މާނަކުރުން  .20
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އެވަނީ، ދިވެހި ރައްޔިތުން ނޫްނ   ބަޔާންކޮށްފައި"ބިދޭސީން" ކަމަށް

 މީހުންނަށެވެ. 

   (ހ)

އެވަނީ، ޤާނޫުނ  ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ބިޒްނަސަސް" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި"

ވަނަ  3(ވިޔަފާިރ ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  2014/18ނަންބަރު 

 "ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ބިޒްނަސަސް" އަށެވެ.  ކޮށްފައިވާއި ބަޔާންމާއްދާގަ

   (ށ)

______________________ 
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 1ޖަދުވަލު 

` 

 

 

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

 މާލެ،        

 ދިވެހިރާއްޖެ. 

Visa Application Business 
*Port of Entry .1 

*Proposed date of entry. 2 
*time visitor stLast date of visit to the Maldives or 1 .3 

Details of the applicant .4 
 *Passport)Name (as in  
 *Date of Birth 
 *Gender 
 *Nationality 
 *Marital Status 
 *Passport Number 
 *Date of Expiry 
 *Old Passport Number 

  Are you a dual citizenship holder? If yes,
*Nationality and Passport Number 

 *Home Address in the Country of Residence 
 Facebook ID 
 *Email Address 
 *Mobile Number 
 Twitter ID 
 *Current Employer 
 *Current Job Title 
 Did you work in the Military, Police or Reserved 

*Force? Yes or No 
:*If yes, please provide details below 

 Posted Country- 
 Respective Organization- 
 Resigned Rank- 
 Resigned Date- 

 visited, duration of stayPlease specify countries  :yesIf  –Countries visited (past 2 years) 
*purpose of visit and 
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Supporting documents. 5 
Color Photo that complies with the photo requirements set out by Maldives [  ] 

 Immigration 
Color Copy of the Bio data page of passport (Passport shall remain valid for more than [   ] 

)months 6 
, Company, Proprietorshipve Sole Letter explaining the business visit from the respecti[  ] 

Partnership or Cooperative Society or respective association or respective government 
.applicantentity or the respective  

Travel and Health Insurance issued by a licensed insurance company or an insurance [  ] 
 nsed in the Republic of Maldivescompany lice 

Document confirming financial capability of the applicant (where applicable)[  ]  
 

Terms & Conditions. 6 
:By submitting this application, you agree to the following conditions 

Visa, you are required to pay a visa fee  Business eAs a result of receiving approval for th. 1
.refundable)-of MVR 750 for every 3 months or part of three months (non 

The Ministry reserves all the rights to reject incomplete applications without further . 2
.notice 

ueries sent by the applicant or the contact person The Ministry will only accept q. 3
.indicated in this application 

*Declaration by the applicant. 7 
. I confirm that I have read and understood the terms and conditions 

and possible fines and/or I acknowledge that it is a criminal offence subject to prosecution 
imprisonment to knowingly provide false or misleading information as part of this 
application. I declare that to the best of my knowledge the information provided in this 

.tapplication, and in any attachments, is complete and correc 
 : Name (as it appears on the Passport Data Page) 
 : Signature 
 : Date 
  :Fingerprint 

Declaration by the person representing the applicant (incase the application is not . 8
)submitted by the applicant directly 

offence subject to prosecution and possible fines and/or I acknowledge that it is a criminal 
imprisonment to knowingly provide false or misleading information as part of this 
application. I declare that to the best of my knowledge the information provided in this 

.chments, is complete and correctapplication, and in any atta 
  :ameFull n 
 : Signature 
 : Date 
  :Fingerprint 
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` 

 

 

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

 މާލެ،        

 ދިވެހިރާއްޖެ. 

 
Declaration 

(To be completed by the applicant) 

Statement of no prior or pending convictions 
I [Full Name and Identification Number or Passport Number] do solemnly and sincerely 
declare that: 

(i) I have never been convicted of a crime or any offence in any country; 

(ii) I have not been charged with any offence that is incomplete or awaiting legal action, 
nor am I aware of any investigation into my affairs that has the potential to lead to 
such charges; 

(iii) I have not been charged or convicted of family or domestic violence offences or 
similar related offences; 

(iv) I have not been the subject of a domestic or family violence order, or any other 
order, of a tribunal or court or other similar authority, for the personal protection of 
another person; 

(v) I have not been found by a court to not be fit to plead, in relation to an offence, 
where the court has nonetheless found on the evidence available that I committed 
the offence; nor have I been acquitted of an offence on the grounds of unsoundness 
of mind or insanity; 

(vi) I have not been found guilty of, nor had a charge proven against me for a sexually 
based offence and have not been involved in conduct constituting an offence of 
trafficking in persons under Law no. 12/2013 (Anti Trafficking Act); 

(vii) I have not been involved in conduct constituting, nor have I been charged with, or 
indicted for, the crime of genocide, a crime against humanity, a war crime, a crime 
involving torture or slavery or a crime that is otherwise of serious international 
concern; 

(viii) I have not been the subject of an arrest warrant or Interpol notice; 

 2ޖަދުވަލު 
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(ix) I have not been removed, deported or excluded from Maldives; and 

(x) I am not, nor have I been, a member of a group or organisation who has been or is 
involved in corruption, criminal conduct, money laundering under Law no. 10/2014 
(Prevention of Money Laundering and Financing of Terrorism Act) or any activities 
referred to above; 

I do not have, nor have I had, an association with a group, organisation or person who has been 
or is involved in criminal conduct or any activities referred to above. 
 

I confirm that the information I have provided above is correct. I am aware that providing 
incomplete or incorrect information may impair the required personal credibility and therefore 
affect the decision of the submission made to the Ministry. By signing this statement, I make 
this solemn declaration conscientiously believing the statements contained in this declaration 
to be true in every particular at the date of lodgement. 

Name: 

Signature:  

Date:  

Fingerprint:  

_____________________ 


